
השווייצי הזיוף
)25 מעמוד (המשך
 שלי פוסטר שראו לי ״ואמרו לספר,

 הצטלמתי שלא מפני נדהמתי, בעירום.
 את לראות הלכתי בעירום. פעם אף :חיי

 נזכרתי יותר. עוד ונדהמתי — הפוסטר
 שעשו וראיתי — שפת־הים על בצילום

 אחרת.״ של שדיים עלי והדביקו זיוף, בו
 דווקא היו ציפי, של תדהמתה לעומת
המוג מהתוצר מאוד שבעי־רצון הלקוחות

 ויזארד חברת על־ידי שיוצרה הכרזה, מר.
 ב- רבה להצלחה זכתה בציריך, גניוס את

 הפוסטרים מיטב המוצפת ארצות־הברית,
טריות. כלחמניות נמכרה בארץ גם בעולם.

תביעה______
לבית־המישפט

א ה ל ח ל צ ה ה  הוד לא המחמיאה ש
 תיכון המסיימת לציפי, כלל מיאה

 למפיצי פנו הוריה חודשים. ארבעה בעוד
הפצתה. להפסיק תבעו בארץ, הכרזה

 עורו־ אל פנתה וציפי סירבו, המפיצים
גניהר. אוריאל הדין
 המחוזי לבית־המשפט תביעה הגיש זה
ויחיאל בית־הנייר, בעל מירלם, הרי נגד
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 המיש־ התביעה בעיקבות לסנסציונית כה

בתח ציפי השתתפה וחצי, 14 בגיל פטית.
המלכה. לסגנית ונבחרה המים מלכת רות

 התל- המפיצים שני מסדה, בעל בלט,
 פיצויים בה תבע הכרזה, של אביביים

ל״י. אלף 50 בסך
״כש בכתב־האישום: עורך־הדין, טען
 נוכחה היא הכרזות, את המבקשת ראתה
 שצולמו. הצילומים של הגדלות הן שאלו
המ כאשר נעשו שהצילומים בעוד אולם

 בכרזה הרי בבגד־ים, לבושה היתד. בקשת
בגד־ים.״ ללא נראית היא

הצנו הישראלית לתביעה במקביל
 השמי־ של עורכי־דינה מעיינים עה,

תבי להגיש באפשרות היפהפייה ניסטית
 החברה נגד — שמנה יותר הרבה עה

השווייצית.
 הפיקאנטי למרכז ציפי הפכה בינתיים,

 זאת מקבלת היא אולם הגימנסיה. של
 הקיץ, הלימודים, סיום עם טובה. ברוח

 עיצוב־ — ללמוד להמשיך בתוכניתה
 החבר עם לשם ״אסע בלונדון: — פנים
גילתה. בן־פורת,״ שוקי שלי,

 יתלמד שציפי דווקא רוצה הייתי ״אני
 ״יש בנימין. אביה, אומר ילדים,״ רפואת

תצ שהיא יודע ואני אנושית, גישה לה
 לשרת תלך היא אם גם לה יזיק לא ליח.

 כדי מגרמניה, 1948ב־ באתי אני בצה״ל.
בצה״ל.״ לשרת

 למחר,״ תוכניות הן אלה כל ״אבל
 צריכים אנחנו ״בינתיים, ציפי. קובעת

הכרזה. של הבעייה את מהשולחן לסלק
 דברים לבן־אדם שיעשו ייתכן ״לא
 יוכל לא והוא — הגב מאחורי כאלה

זה.״ בפני להתגונן
 אלא הגב, למאחורי התכוונה לא היא
ברור. היה הרעיון אבל החזה, מלפני

תמרורים
ה ל ע ו  בלישכת שנערך בטקס • ה

 לדרגת אלעזר, (״דדו״) דוד הרמטכ״ל
 דובר תת־אלוף,

ס צה״ל ח נ ג פ ה  ל
הדו בתפקיד המכהן

חו שישה מזה בר
 קודם !ושימש דשים

 מחלקת כראש לכן
פרט. אכ״א

ה נ ו ל . מ
 טור בעל תפקיד
 ניר בעיתון קבוע
היהו טיימס, יורק

ר וייליאם די י פ  ס
וכותב־ עוזר שהוא

 הנשיא של נאומים
ניכסיון. ריצ׳ארד

 לכו־ שמיונה הראשון היהודי הוא ספיר
טיימס. בניו־יורק תב־מאמרים

ם י פ צ ק מ ו נ י ת שי בעוד . ל
 בטלוויזיה השחקנית-ימגישה חודשים, שה

ה ו קו י ר ת ו  בהצגת עתה המשחקת מ
 עורך־ ובעלה בהביימה, כלב של צוואתו

ל הדין או ם. ש י י ה ־ ן בן. כבר יש לזוג ג

! ל ו  מג- סגן של לבנם בגרמניה, * נ
 ברוך משה רובינשטיין הלנה חברת כ״ל

 למתמטיקה הפרופסור נורה, ורעייתו )50(
 לאיתן בת. ),29( ברוד איתן ופיסיקה

וחצי. שנה בגיל נוספת בת יש

ם י ל ה נ * מ ן מ ו  בונד־ ג׳יימס ר
ן הקולנועי, 007 , שו י ר ו נ ו לפ שנפרד ק

 למרות סילנטו דיאנה מרעייתו כשנה ני
 והצר־ רשמית, ממנה התגרש לא שעדיין

ן מרוקאי ממוצא פתיה י ל ש ק מי ר ב ל,  רו
 הוא שם בגרמניה איתו עתה הנמצאת

החדש. לסירטו מסע־פירסום עורך

. ג ו ח  ע,מ■ של 55ה־ יום־הולדתו נ
ל א ר, נו פ  למאמני בית־הספר חניך ש

 לפני עד שהיה גרמניה, בקלן, כדורגל
פו בכדורגל, ישראל נבחרת מאמן שנה
קבו כמאמן מתפקידו שעבר בשבוע טר
ירושלים. בית״ר של הכדורגל צת

ג ו ח  ■לה שערך הפתעה במסיבת * נ
יום־הולדתה גרא, אלי התכשיטן בעלה

ל ח א ר ר ג
הפתעה מסיבת

ל התכשיטאית של 34ה־ ח א, ר ר ש ג
ל בבית־הספר ולמדה בטיבעון נולדה
בירושלים. בצלאל אמנות

ו א ש י  מ- הרבי של ביתו בחצר • נ
אל חמשת בנוכחות ברחובות, קרעטשניץ

ה חסידים, פים ר פ ה ש כ  דור שהיא מו
 שם־טוב הבעל החסידות למייסד תשיעי
 מקרעטש־ הרבי של בנותיו משבע ואחת
 בנו שהוא משיקגו הישיבה ותלמיד ניץ,
 מייזליש משה יוסף מוייצען הרבי של

 כרב השנייה העולם מלחמת אחרי שכיהן
בלזן. ברגן הריכוז מחנה

ר ט פ  מנהל ,59 בגיל בלונדון, ♦ נ
ס הפועלים בנק של הבריטי הסניף אנ  ח

 בנק מנהל סגן שהיה ריינד, תומס
 גם זה בתואר והחזיק בחיפה הפועלים

הלונדוני. בסיטי הסניף את שניהל בעת

ץ ך* א זי כד מו  ניצבה בפאריס, הלו
 יווני בפסל עיניה את ונעצה אשר. ■4

 היינ־ הגרמני המשורר הרמס. של עתיק
 אותה: ושאל אליה ניגש היינה רייך

 את מביך אינו הפסל של העירום ״האם
 ״במי- האשה, לו השיבה ״לא״ הגברתי״

הזי להיות כבר מפסיק זה כאלה מדים
!״ רות

 כאשר אבל משעשעת, היא האנקדוטה
 למשפטו בהקשר גרמני עתון אותה מביא

מפסי היא בגרמניה, הנערך ישראלי של
 מרמז, יותר בה יש בדיחה. להיות גם קה

הפי תביעות על הגרמנים שחושבים למה
 שחוללו מה לגבי היהודי העם של צויים

השואה. בתקופת הנאצים לו
 ביקר גולדמן נחום כשהד״ר השבוע,
 — פיצויים תוספת לתבוע כדי בגרמניה

 את שנטשו יהודים אותם עבור הפעם
 להינות זכו ולא באיחור אירופה מדינות
 עתו־ נזכרו — הגרמנים השילומים מכספי

 המשפטן של במשפטו בגרמניה רבים נים
זו המתנהל דויטש, הנם הד״ר הישראלי,

 בהיותו הגרמנים, של המעיק ומצפונם
ש הנאצים קורבנות של המשפטי נציגם
העתונים. אחד כתב שילומים,״ תבעו
נצי דויטש עורך־הדין שימש 1964 עד

 תביעות שהגישו ישראליים אלפי של גם
 כפרקליט נחשב הוא מגרמניה. פיצויים
פי ללקוחותיו שהבטיח ביותר, מצליח
השלטו החלו שנה באותה גבוהים. צויים

 הוא כי בדויטש לחשוד הגרמניים נות
 גרמניה משלטונות להוציא שהצליח נוכל

 נטל מהם במירמה, מארק מיליון 17,5כ־
מארק. מיליון 8כ־ לעצמו

 למעצרו שהביאה הפרשה של תחילתה
 .1944 שנת של בבודפסט דויטש, של

הגרמ .ס.0ה אנשי התישבו שנה באותה
 פרנץ ההונגרי הברון של באחוזתו ניים

 השאר בין יהודי. ממוצא שהיה האטבאני
 .0.0ד, קצין גם אחוזה באותה התישב

וילקה. פרידריך
 ואנשי מהונגריה הגרמנים נסוגו כאשר

 ההונגרי, הברון אחוזת את נטשו הס.ם.
עשיר אוסף האטבאני של מביתו נעלם

 פון ההונגרי הרוזן לועג השניה, בידו ושימפזה האחת בידו רובההיורש
 להחזיר המנסים הגרמניים לשלטונות שבטאנזאניה, בחווילתו נאג׳י

 מיורשיו אחד הוא נאג׳י פון פיצויים. בתביעת מהם שהוצאו מארקים מיליוני לעצמם
מארק. מיליון 17,5 כבר לו שילמה גרמניה שממשלת האטבאני הברון של העיקריים

 ׳תדמית יוצרים ושהדיו השמינית השנה
 הפיצויים תביעות לגבי ביותר שלילית

יהודים. של
 הגרמני השבועון שעבר, בשבוע כתב

 ברמזים דויטש, על שטרן רב־התפוצד.
 הפנים תווי בעל ״האיש :פילים כמו דקים

רע ובעל מאיר גולדה ראש־הממשלה של
 רק אינו בן־גוריון, דוד של השיער מת

 המקשה עובדה יהודי. גם הוא — כך נראה
 במדינה משפטו בתיק הטיפול על מאוד

מיל ששת של צילם עדיין מרחף מעליה
י הנרצחים.״ היהודים יוני

מות  מזי
שפלות

* ם ך ש, נ ט י  ובעל למשפטים דוקטור דו
 מחזיק באוסטריה, פרופסור של תואר 1 (

כא ואוסטרית ישראלית נתינויות, בשתי
 ״מאה- מתואר: הוא הגרמנית בעתונות חת.
 העולם גדולי של ידידם יפהפיות, של בן

המת ומיליונר האפיפיור עד מרוטשילד
בשוויץ.״ גורר

 בתואר מסתפקים אינם הגרמנים אבל
ה עשה שלו המיליונים ״את ״מיליונר״.

האשם הרגשת חשבון על היהודי משפטן

 מת עצמו הברון נדירים. אמנות חפצ־ של
 תבעו יורשיו אבל .1958 בשנת בפאריס

 30 של בסכום פיצויים גרמניה מממשלת
 הברון של שתמונותיו בטענה מארק מיליון
 הנסיגה בעת .ס.0ה אנשי על־ידי נשדדו

לגרמניה. והועברו
 כ״מלך ידוע אז כבר היה דויטש הנם

 מממשלת להוציא הצליח הוא הפיצויים״.
 מיליון 87 בסך פיצויים המערבית גרמניה
 זה היה רוטשילד. משפחת עבור מארק,

 האט־ הברון משפחת בני את שייצג הוא
 הוא הגרמניים. בתי־המשפט בפני באני

 בתי-המשפט בפני להביא לכאורה, הצליח,
התבי להצדקת ברורות הוכחות הגרמניים

 העיד מברלין גרמני אמנות מומחה עה.
 האטבאני של האוסף את ראה אמנם כי

 שוויו את מעריך הוא וכי שנעלם, לפני
 היה העיקרי העד מארק. מיליון 400בכ־
אומ כי שהעיד וילקה פרידריך הס.ם. קצין

.ס.0ה אנשי על-ידי התמונות נשדדו נם
גרמנ שלטונות אישרו ,1962 בנובמבר

 הגרמני הברון של ליורשיו פיצויים יה
 כמחצית מארק. מיליון 35 של בסכום
 שולמה מארק, מיליון 17,5 זה, מסכום

 לקבל צריך היה היתרה את לדויטש. מייד
 1964ב־ הופיע כאשר אבל שנתיים. כעבור
יחד נעצר. הוא הסכום יתרת את לקבל


